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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.112/2016 

D. A. S. + 1 fő Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 
2018. 10.03. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak ismerősök az ügy sértettjével. Ismert volt előttük, hogy a sértett valami-

lyen pszichikai betegségben szenved. 2015 májusában a II. r. vádlott a facebookon 

megírta az I. r. vádlottnak, hogy a sértett azt terjesztette a faluban, hogy az I. r. vád-

lott intim kapcsolatban áll az egyik barátja feleségével és emiatt a barátja és a felesé-

ge között veszekedések vannak. Az I. r. vádlott számára nyilvánvalóvá vált, hogy a ba-

rátja féltékeny. Ezért kérte a II. r. vádlottat és a sértettet, hogy menjenek át hozzá és 

beszéljék meg a történteket, ez azonban nem történt meg. Ekkor az I. r. vádlott gya-

logosan elment a sértett lakhelyére, elővette a nála lévő vascsövet és azzal többször 

megütötte a sértettet. Időközben a II. r. vádlott is az utcára ment, ahol a földön fekvő 

sértettet mindketten többször megrúgták.  A sértetthez a családja éjfél körül mentőt 

hívott és a rendőrséget is értesítette. A sértettnél közvetett életveszély alakult ki.  

 

Megjegyzés: Szakértői meghallgatás és ítélethirdetés várható! 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.11/2018 

K. Cs.+ 1 fő Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2018. 10. 03. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak egymással baráti, az I. r. vádlott a sértettel régebbi ismeretségi kapcso-

latban álltak. A II. r. vádlott egy alkalommal, egy nappal a rablás előtt a sértettnél volt 

vendégségben. 2017 februárjában a vádlottak elhatározták, hogy elmennek a sér-

tetthez pénzt és italt szerezni. Kinyitva a bejárati ajtót felmentek az emeleten alvó 

sértetthez, akinek a fejére a II. r. vádlott egy takarót dobott. Mindkét vádlott elkezdte 

ütni a sértettet miközben egyikük a pénzét követelte. Ezután, a sértett elmondta, 

hogy a pénzt a garázsban egy szatyorban tartja. Mire a vádlottak a fenyegetések kö-

zepette a sértett szemét egy sállal bekötötték, és levezették őt a garázsba. A vádlot-

tak nagyobb mennyiségű készpénzt zsákmányoltak, majd folyamatos ütlegelés köze-

pette közölték, elmennek a sértett másik lakhelyére és onnan is elhozzák a többi 

pénzt. A sértett elmondta, hogy a folyószámlán tartja a többi pénzét. A vádlottak 

utalás útján további 1 millió forintot követeltek, illetve felszólították a sértettet, ne 

vegye le a szeméről a sálat, amíg ők el nem távoznak. A vádlottak a cselekmény köz-

ben további 14 ezer forintot, 7. 500 Ft. értékű mobiltelefonokat, egy 5. 000 Ft értékű 

karórát, egy hősugárzót és 4 üveg bort tulajdonítottak el a házból. A közelben lakók 

értesítették a mentőket és a rendőrséget. A bántalmazás következtében a sértettnél 

közvetett életveszélyes állapot alakult ki. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás sértetti kihallgatással 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.64/2018 

Sz. R.+ 2 fő Jelentős mennyiségű kábító-

szerre elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette és 

más bűncselekmények 

2018. 10. 03. 11:00 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott 2013-tól kábítószert, főként kannabiszt, ritkábban speedet (amfe-

tamint) és extasy (MDMA) tablettákat fogyasztott. 2016 júliusától már nem csak 

fogyasztotta, hanem árusította is a kannabiszt a lakóhelyén. Nagy tételben 

grammonként 1800 Ft-ért vásárolta meg, majd azt kiporciózva, grammonként 

2500 Ft-ért adta tovább a fogyasztóknak. Erre a célra külön profilt hozott létre a 

Facebook közösségi oldalon, ahol „virágnyelven” egyeztette a kábítószer rendelé-

seket. Az árut az iskola melletti buszmegállóban és a játszótéren értékesítette. Az 

I. r. vádlott 2016. szeptember 26-án és azt megelőzően 100-100 g kannabiszt vá-

sárolt II. és III. r. vádlottaktól Budapesten, majd annak kisebb részét elfogyasztot-

ta, a többi részét pedig eladta. A kábítószert tartalmazó aktatáskát az I. r. vádlott 

édesapja megtalálta.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


2018. 10. 04. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám  

20.B.86/2017 

R. L. J. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 
2018. 10. 04. 8:30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és a sértett gyermekkoruk óta ismerték egymást, mivel korábban mind-

ketten egy gyermekvédelmi központban laktak. Kapcsolatuk jó volt, bár a vádlott 

sérelmezte, hogy a sértett baráti viszonyt tartott fenn a vádlott barátnőjével, akit 

mindketten ismertek még a gyermekvédelmi központból. A vádlott 2015. augusz-

tus 13. napján a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézményének zárkájában 

szabadságvesztés büntetését töltötte. A zárkában rajta kívül többen tartózkodtak. 

A sértettet ugyanezen a napon a vádlottal egy zárkába költöztették. Az ebédosz-

tás körüli időben a vádlott és a sértett között nem volt konfliktus. Azt követően 

azonban a vádlott és két ismeretlen társa ököllel ütlegelni kezdték a sértett fejét 

és felsőtestét, majd nekilökték a zárka kilátásgátló lyukacsos rácsának. A sértett a 

földre roskadt, a vádlott egy székkel megütötte a fejét. A vádlott és társai több 

alkalommal a fején és felső testén megrúgták. A bántalmazás hatására a sértett 

elvesztette az eszméletét. A zárkatársak jelzésére az őrszolgálat utasítására a sér-

tettet a börtönorvoshoz, majd a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházába szállí-

tották. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás sértetti és tanúkihallgatással, 

tervezetten ítélethirdetéssel.  

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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2018. 10. 05. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.65/2017 

H. T.  

 

Nyereségvágyból, aljas 

indokból, különös kegyet-

lenséggel, több emberen, 

a bűncselekmény elhárí-

tására idős koránál fogva 

korlátozottan képes sze-

mély sérelmére elköve-

tett emberölés bűntette 

 

2018. 10. 05. 

 

8.30  

Az ügy lényege:  

 

A vádlott édesanyjával, élettársával, három közös gyermekükkel, valamint 

élettársa édesanyjával lakott Érden. A család nehéz anyagi körülmények kö-

zött élt, annak ellenére, hogy a vádbeli időszakban a vádlott és élettársa is 

rendszeres havi jövedelemmel rendelkezett. 2003-ban a vádlottnál gyógysze-

res kezelést rendeltek el betegsége miatt. A folyamatos anyagi gondok, a több 

pénzintézet felé fennálló sokmillió forintos adósság, valamint a kisebb tarto-

zások az ismerősök és magánszemélyek felé dühössé és elkeseredetté tették 

a vádlottat. 2015 októberére a család minden anyagi tartalékát fölélte. 

A vádlott élettársán keresztül ismerte meg a 81 és 83 éves idős nyugdíjas pe-

dagógus házaspárt, a későbbi sértetteket úgy, hogy a sértettek 2001-ben fel-

hagytak a méhészkedéssel és a méhcsaládokat, illetve a méhészkedéshez 

szükséges felszereléseket eladták a vádlott élettársának, aki kiskora óta is-

merte az idős embereket és eltanulta tőlük a méhészkedés fortélyait.  

A vádlott tisztában volt a sértettek jónak mondható jövedelemviszonyával és 

azzal is, hogy a házaspár már évek óta anyagilag külön gazdálkodott, mert az 

asszony nem nézte jó szemmel a férje jótékonykodásait. A vádlott arról is tu-

domással bírt, hogy a sértetteknek barátaik nem igazán voltak, zárkózott éle-

tet éltek, idegeneket nem engedtek be a házukba, kutyát tartottak és a kapu-

jukat lakattal zárták. A vádlott 2015. október 30-át megelőzően többszöri tele-

fonos egyeztetés után - mely egyeztetések során nyilvánvalóvá vált számára, 

hogy a sértettek nem fogják a vádlottat és családját anyagilag kisegíteni – a 

vádlott utoljára megpróbálta őket meggyőzni, bement a sértettekkel a házuk-

ba azzal a céllal, hogy pénzt kérjen az idős emberektől. Az asszony határozot-

tan elutasította a kérést, mire a vádlott dühbe gurult és kifelé menet felkapott 

egy diótörő kalapácsot, majd azzal lesújtott az idős nő fejére, ezt követően 

még kilenc alkalommal, aki öt percen belül életét vesztette. Ezután visszament 

a konyhába négyszer fejbe verte az idős férfit, aki a bántalmazás következté-

ben 10-20 percen belül belehalt sérüléseibe. Ekkor a vádlott rablógyilkosság 

látszatát keltve, felforgatott mindent a lakásban, majd a diótörő kalapácsot, a 



lakatot és pár ezer forintot magával víve, a tett színhelyéről távozott. Az idős 

emberek holttestét másnap este fedezték föl. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás tanúkihallgatással 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
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